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Rubí Jove 
s’instal·la als 
ins� tuts per 
apropar-se 

als joves

La periodista 
Cori Calero 

presenta el seu 
nou llibre sobre 
el canvi climà� c
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Rubí acollirà 
quatre jornades 

de donació 
de sang entre 

abril i maig

La jornada 
de Formació 
Professional 

tornarà a ser en 
format virtual

ACTUALITAT - Pàgina 2 ECONOMIA - Pàgina 7

Decretat el confi nament comarcal 
per frenar la quarta onada

Rubí registra un augment notable de la velocitat de reproducció 
de la malalti a i un major nombre d’ingressos als hospitals

El ritme de la vacunació s’incrementa en els darrers dies i ja han 
començat a rebre la primera dosi les persones entre 75 i 79 anys

Persones grans a la porta del CAP Sant Genís, esperant el quart d’hora de rigor, després de rebre la vacuna an� covid. / DdR
Pàg. 3
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servei a
domicili

Ens agrada la nostra gent.
Des de 1955 amb vosaltres

l’Ajuntament consciencia sobre 
alimentació saludable repartint 
mandarines pel Dia Mundial de la Salut
ReDAcció

Coincidint amb el Dia Mun-
dial de la Salut, que es com-
memorava aquest dimecres, 
l’Ajuntament de Rubí ha 
decidit impulsar una campa-
nya d’alimentació saludable, 
incidint en la necessitat 
d’augmentar el consum de 
fruites i verdures. La propos-
ta aprofita la coincidència 

El Banc de Sang i Teixits ha 
programat quatre noves 
jornades de donació de 
sang a la planta baixa de la 
Biblioteca, a l’espai Biblio 
Social. La primera donació 
de sang va tenir lloc dimarts 
per tal de recuperar les re-
serves de sang després de 
les vacances de Setmana 
Santa, en què les donacions 
acostumen a baixar, però les 
necessitats es mantenen.

A banda de la jornada 
de dimarts, entre els mesos 
d’abril i maig hi haurà tres 
jornades més: el 20 d’abril, 
dinamitzada per Maristes 
Rubí, i el 4 i 18 de maig. 
L’horari de donació és sem-
pre de 10 h a 14 h i de 16.30 
h a 20.30 h.

Com a mesura de se-

guretat per la covid-19, cal 
reservar hora per participar 
en qualsevol de les campa-
nyes organitzades pel Banc 
de Sang i Teixits. El tràmit es 
pot fer fàcilment a través de 
la pàgina web donarsang.
gencat.cat. Aquest portal 
digital permet visualitzar 
a temps real l’estat de les 
reserves de donacions per 
als pròxims dies, de for-
ma que la persona donant 
pot apuntar-se en els mo-
ments de més necessitat. 
Per aquest dimarts, estan 
previstes 768 donacions. 
Cada dia calen al voltant de 
1.000 donacions per poder 
garantir el subministrament 
de components sanguinis 
a tots els pacients que ho 
requereixin. / DdR

Quatre jornades de donació 
de sang a la Biblioteca entre
l’abril i el maig

s’han col·locat dues pancar-
tes a dos punts diferents de 
l’illa de vianants: “Aquestes 
accions responen de manera 
directa a un dels objectius 
que ens hem marcat dins del 
procés d’elaboració del nou 
Pla local de salut, com és la 
promoció d’hàbits saluda-
bles entre la ciutadania”, ha 
explicat la regidora de Salut 
Pública, Marta Oliva.

Dins de l’Any Internacio-
nal de les Fruites i Verdures, 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya ha posat a disposi-
ció de la ciutadania un espai 
web que inclou notícies, 
consells, receptes i material 
divulgatiu divers en relació 
amb aquests productes. La 
pàgina allotja també una 
secció on s’aclareixen alguns 
mites sobre les fruites i hor-
talisses des del punt de vista 
nutricional, gastronòmic i de 
seguretat alimentària, entre 
altres.

del Dia Mundial de la Salut 
amb l’Any Internacional de 
les Fruites i les Verdures 
declarat per l’assemblea de 
l’ONU.

Així, durant el matí de 
dimecres, personal de Salut 
Pública del consistori va re-
partir mandarines a les per-
sones que van acostar-s’hi i 
va oferir informació sobre 
el vincle que existeix entre 
la nutrició i la salut. Es van 
repartir uns 30 kg d’aquesta 
fruita d’hivern gràcies a la 
col·laboració de l’Associació 
d’Adjudicataris del Mercat.

Durant tota la setma-
na, el perfil d’Instagram de 
l’Ajuntament està publicant, 
a forma de joc, petits qües-
tionaris del tipus vertader 
o fals amb la intenció de 
donar a conèixer informa-
ció útil sobre el consum de 
fruites i verdures, i també 
de desmuntar algunes falses 
creences al respecte. També 

Amb la col·laboració del Mercat, l’Ajuntament ha repartit uns 30 kg de mandarines. / Cedida

Donar sang pot salvar vides. / Arxiu
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En els darrers dies, el 
ritme de la vacunació ha 
augmentat signifi ca� va-
ment a la ciutat, amb la 
represa de la vacunació 
d’AstraZeneca i l’arribada 
de noves dosis de Pfi zer i 
Moderna. A Rubí, l’11,6% 
de les persones han re-
but la primera dosi de 
la vacuna, mentre que 
el tractament complet 
l’han rebut un 4,3%. A 
Catalunya, el percentatge 
con� nua sent més elevat, 
del 14% i del 5,8%, res-

pec� vament. 
Durant els darrers 

dies, a la ciutat ha co-
mençat la vacunació de 
la població que té entre 
75 i 78 anys. 

Segons  han explicat 
algunes de les persones 
que han anat a vacunar-
se d’aquesta franja d’edat 
durant els darrers dies, el 
funcionament de la vacu-
nació està sent eficient 
i ja els han donat hora 
per la segona dosi de la 
vacuna. / DdR

Gran impuls de la vacunació 
en la darrera setmana

PISOS 
DE LLOGUER 

DE 1 A 4 
HABITACIONS 

DES DE 
500€/MES 

Ref. 12299

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

REDACCIÓ

Després d’unes setma-
nes sense restriccions per 
moure’s per Catalunya, fet 
que ha disparat la mobili-
tat especialment durant la 
Setmana Santa, el Procicat 
ha tornat a fer marxa enre-
re. A par� r d’avui, els rubi-
nencs no poden sor� r del 
Vallès Occidental després 
que el govern hagi anunciat 
el retorn del confi nament 
comarcal.

De moment, aquest és 
l’únic gran canvi que s’ha 
decidit aplicar fi ns al 19 
d’abril per mirar de frenar 
el que podria ser la quar-
ta onada. La restricció de 
mobilitat intercomarcal té 
algunes excepcions: les ha-
bituals per mo� us laborals, 
sanitaris, d’estudis, la cura 
de persones grans, menors 
o dependents o causes de 
força major. A aquestes 
també s’hi ha afegit la mo-
bilitat de les compe� cions 
espor� ves autoritzades i 
les excursions o colònies 
dels grups bombolla esco-
lars. Tenir una reserva a un 
hotel o allotjament turís� c 
o una entrada per anar al 
teatre no dona dret a tren-
car el confi nament comar-
cal.

Un altre dels canvis és 
que a par� r de dissabte es 
podran reunir un màxim de 
6 persones tant a l’interior 
com a l’exterior. Fins ara, 
en espais interiors el mà-
xim era de 4 persones. No 
s’ha establert un límit de 

Retorna el confi nament comarcal després 
d’un empitjorament general de l’epidèmia

Vacunació d’una dona de 79 anys, aquest dimecres al CAP Sant Genís. / Cedida

lal� a 174.
A Catalunya, hi ha 1.712 

pacients ingressats i 458 a 
l’UCI.

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat 

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

COBRELLITS I JOCS DE LLIT, 
per a totes les mides!

COBRELLITS I JOCS DE LLIT, 
per a totes les mides!

A Rubí, s’ha mul� plicat la velocitat de transmissió de la malal� a i ha augmentat el risc de rebrot

bombolles de convivència, 
però es recomana limitar 
les interaccions socials.

La resta de mesures 
restric� ves en l’àmbit del 
comerç, la restauració, 
l’esport, la cultura i les ce-
rimònies es manté amb les 
mateixes condicions que 
les darreres setmanes.

Més ingressos als hospi-
tals
Pel que fa a les dades epi-
demiològiques, s’ha cap-

girat la tendència posi� va 
dels darrers mesos a Rubí. 
Concretament crida l’aten-
ció que la velocitat de re-
producció de la malal� a, 
fi ns ara per sota de l’1, s’ha 
disparat fi ns a l’1,45, se-
gons les dades del Departa-
ment de Salut. Això vol dir 
que de cada 100 persones 
que tenen covid, el contagi-
en a 145. El risc de rebrot 
també ha augmentat més 
d’un centenar de punts, 
fi ns al 310.

A més, han augmentat 
els ingressos i ara hi ha 25 
rubinencs ingressats als 
hospitals, set més que fa 
una setmana. Des de l’inici 
de l’epidèmia, s’han detec-
tat 5.921 casos de corona-
virus i han mort per la ma-

REFORMAS GAMBOA
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Grups escolars confi nats
Aquest dijous, segons in-
formació de l’Ajuntament, 
només hi havia grups confi -

nats a l’escola Mossèn Cin-
to Verdaguer: un grup de 
P-3 i un de segon de primà-
ria, així com dos docents.

Rubí està a punt 
de superar els 
6.000 casos de 

covid des de l’inici 
de la pandèmia
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
obert aquest dijous el pe-
ríode de sol·licitud per a 
les subvencions dels casals 
d’es� u. Enguany, el consis-
tori subvencionarà directa-
ment les famílies usuàries 
amb la voluntat de garan� r 
que tots els infants de la ciu-
tat � nguin accés als casals 
d’estiu, independentment 
de la capacitat econòmica 
de les seves famílies. 

Per promoure la igualtat 
d’oportunitats dels infants i 
adolescents, s’ha elaborat 
un nou model de subvenció 
que, mantenint el suport 
a les ac� vitats de lleure a 
l’es� u, també dona suport 
a les famílies que tinguin 
major difi cultat per assumir 
el cost dels casals. 

Les sol·licituds s’han de 
presentar del 8 al 21 d’abril, 
preferentment en línia a 
través de la Seu Electrònica 
o a l’Ofi cina d’Atenció a la 
Ciutadania, al carrer Narcís 
Menard, amb cita prèvia. 
En cas que cap d’aquestes 
opcions fos viable, de for-
ma excepcional, es podrà 
dur la documentació a la 
consergeria de l’edifi ci de 
l’Escardívol, al carrer Joa-
quim Blume, 28, entre el 8 i 
el 14 d’abril, de 9 h a 14 h i 
de 16 h a 20 h.

Els casals d’es� u orga-

nitzats per les associacions 
de pares i mares d’alumnes 
de les escoles públiques 
d’educació infan� l i primària 
es realitzaran a les escoles 
públiques del 30 de juny al 
30 de juliol.

En funció de la renda de 
la unitat familiar, la subven-
ció podrà ser del 75%, del 
50% o el 25% de l’import 
de referència. Els requisits 
per poder accedir a un ajut 
són que l’infant es� gui em-
padronat a Rubí, cursant 

qualsevol curs de P3 a 6è de 
primària, i que la renda de 
la unitat familiar de convi-
vència no superi els llindars 
econòmics segons les bases 
reguladores establertes. 

Caldrà presentar la do-
cumentació relacionada 
amb aquesta convocatòria i 
una fotocòpia del document 
d’iden� tat de tots els mem-
bres de la unitat familiar. En 
cas de custòdia compar� da, 
caldrà entregar documenta-
ció acredita� va. 

En el cas de rebre l’aju-
da, aquesta es farà arribar 
a l’entitat organitzadora 
del casal una vegada s’hagi 
formalitzat la matrícula.  

Obert el termini per demanar 
les ajudes econòmiques
pels casals d’es� u

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com 

De martes a domingo de 11.30 a 15.30 h 
y de 19.30 a 22.30 h

C/ Plana de Can Bertran, 37 Rubi (BCN)
T. 93 678 07 19       622 833 137              Empanadas Argentinas Tango

MARTES

3x2 PARA RECOGER

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

Les propostes de Rubí Jove s’apropen 
als ins� tuts de la ciutat
REDACCIÓ

A través del projecte Rubí 
Jove als Instituts, l’Ajun-
tament impulsa un espai 
d’atenció presencial estable 
als centres d’educació se-
cundària de la ciutat i posa 
a l’abast dels estudiants 
recursos informa� us i expe-
riències de par� cipació. 

El projecte pretén acom-
panyar els adolescents des 
d’una perspec� va integral i 
es concreta presencialment 
un dia a la setmana durant 
l’hora del pa�  de l’alumnat:  
“La pandèmia ha accele-
rat el procés de repensar 
l’atenció als i les joves, però 
apostem per aquesta mane-
ra de treballar com a opció 
clara de futur: el servei de 
joventut ha de ser allà on 
són les persones joves, als 
centres educatius, a les 
xarxes socials i al carrer”, 
explica la regidora de Joven-
tut, Annabel Cuesta. 

Els objectius de Rubí 
Jove als Ins� tuts és fer ar-
ribar la informació de tots 
els recursos municipals per 
a joves tant a l’alumnat com 
al professorat, detectar les 
necessitats específiques 
de cada centre i elaborar 
campanyes informatives 
específi ques; mo� var i ca-
nalitzar les necessitats de 
participació dels joves i 
generar una xarxa par� ci-
pa� va dins de cada centre, 
entre els ins� tuts i amb la 

dinàmica de la ciutat. 
Cada setmana, una de 

les dinamitzadores del pro-
jecte dedica temps pre-
sencial a visitar els centres 
educa� us durant l’hora del 
pati i realitza campanyes 
informa� ves d’especial in-
terès per cada centre: salut, 
emancipació, cultura i oci 
i cohesió social. A més, 
la dinamitzadora també 
observa les dinàmiques de 
grup que es desenvolupen 
durant el temps d’esbarjo 
de l’alumnat i fa intervenci-
ons individuals o de grups 
reduïts, si s’escau. 

El projecte es va posar 
en marxa al febrer amb la 

presentació del projecte als 
equips direc� us dels centres 
i la coordinació dels horaris 
presencials. Al març, les 
dinamitzadores van encetar 
el contacte amb els joves 
dins dels ins� tuts. A l’abril, 
s’inicia la fase de desenvo-
lupament dels vincles amb 
els joves i de creació de 
propostes a partir de les 
inquietuds detectades. Així, 
es preveu crear una dinàmi-
ca a par� r de les propostes 
dels adolescents amb mo� u 
del Dia Internacional contra 
l’homofòbia, lesbofòbia, 
transfòbia i bifòbia (17 de 
maig), per celebrar el Dia 
Mundial del Medi Ambient 

Imatge d’arxiu del pa�  d’una escola. / Ajuntament de Rubí – César Font

L’ins� tut La Serreta i el CRAC commemoraran el 
90è aniversari de la proclamació de la República
REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals 
(CRAC) i el Departament de Ciències Socials de 
l’ins� tut La Serreta organitzen una taula rodona 
el 14 d’abril, coincidint amb el 90è aniversari de 
la proclamació de la Segona República. L’acte 
comptarà amb la par� cipació de l’historiador 
local Eduard Puigventós, i de l’historiador i pro-
fessor de ciències socials de l’ins� tut La Serreta 
Raül Aguilar. 

La taula rodona pretén acostar els rubinencs, 
especialment els estudiants i les seves famílies, 
a un dels episodis més importants del segle XX a 
l’estat espanyol, i que va marcar un punt d’infl exió 
en la història d’Espanya, però també d’Europa. 

L’acte, que porta per � tol ‘Proclamació de la 
2a república a Rubí i a Catalunya’ � ndrà lloc a 
par� r de les 18 h al CRAC i per assis� r cal reser-
var a través del web del CRAC. També es podrà 
seguir en streaming a través del canal de Youtube 
del CRAC. 

(5 de juny) i per comme-
morar el Dia Mundial de 
les persones refugiades (20 
de juny).

El projecte Rubí Jove als 
Instituts deriva de l’antic 
Punt d’Informació i Dina-
mització Juvenil als Cen-
tres d’Educació Secundària 
(PIDCES) i adapta el seu 
funcionament i objec� us a 
les noves necessitats de les 
persones joves, marcades 
per la situació d’emergència 
sanitària. Quan l’evolució de 
la pandèmia ho perme� , la 
proposta evolucionarà per 
generar dinàmiques par-
� cipa� ves dins i fora dels 
centres educa� us. 

El CRAC acollirà una taula rodona sobre la segona república. / Arxiu

Els casals es 
realitzaran a les 
escoles públiques 
durant el juliol
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Oberta l’exposició pública de l’esborrany 
de l’Ordenança de residus i neteja viària
rEDAcciÓ

L’Ajuntament ha obert a 
exposició pública l’esbor-
rany de la nova Ordenança 
reguladora de la prevenció 
i gestió dels residus munici-
pals i de la neteja viària de 
Rubí. La normativa promou-
rà la reducció de residus, la 
reutilització dels recursos i 
la recollida selectiva i esta-
blirà drets i obligacions en 
aquesta matèria aplicant el 
principi de responsabilitat 
dels productors i posseïdors 
de residus. Els rubinencs 
poden fer les seves apor-
tacions fins al 30 d’abril a 
través de la plataforma Rubí 
Participa.

La recollida de residus i 
la neteja viària de la ciutat 
són serveis essencials que 
diàriament s’activen per 
donar resposta al municipi. 
El servei gestiona 34.000 
tones anuals de residus 
i vetlla per la neteja dels 
282 km de carrer i dels 211 
parcs i jardins de què dis-
posa Rubí. A més d’aquesta 
complexa gestió, la ciutat 

afronta casos de conductes 
inadequades i incíviques, 
com ara abocaments fora 
dels contenidors. La nova 
ordenança pretén facilitar 
actuacions en aquest sen-
tit. Per optimitzar aquests 
serveis i assolir un bon estat 
de la ciutat és necessària la 
coordinació i participació de 
totes les persones i agents 

que formen el municipi: 
habitants, comerços, em-
preses, entitats, serveis 
municipals, etc.

Per tal de donar respos-
ta a aquestes necessitats 
col·lectives i per complir 
amb els objectius de pre-
venció i reciclatge imposats 
des de la Unió Europea i 
previstos al Programa de 

la recollida de residus és un servei essencial a un municipi. / M.c.

Prevenció i Gestió de Resi-
dus i Recursos de Catalunya 
(PRECAT20), l’Ajuntament 
impulsa aquesta ordenan-
ça de residus. L’objectiu 
és promoure la reducció 
de residus, la reutilització 
dels recursos i la recollida 
selectiva. El Pla Local de 
Residus 2019-2025, aprovat 
de forma definitiva al Ple el 
juliol de l’any passat, tam-
bé contempla la redacció i 
aprovació d’una ordenança 
de residus municipals.

La nova normativa serà 
el mitjà per regular la gestió 
i prevenció de residus, la ne-
teja viària i l’ús dels recursos 
per tal de fer front als grans 
reptes que la ciutat haurà 
d’afrontar en els propers 
anys, com ara l’emergència 
climàtica o la reducció de 
l’impacte dels residus al 
medi.

Prèviament a l’elabora-
ció de la norma, el consis-
tori va habilitar un espai de 
consulta per recavar l’opinió 
de la ciutadania i de les or-
ganitzacions afectades per 
l’ordenança.



Avda. De l’Estatut, 41   www.toldosrubi.com  T.93 588 40 98       PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,    
cortinas y aluminio.

· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.

· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.

· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

´
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Les empreses es mostren preocupades 
per la baixa demanda interna en l’informe 
trimestral de la Cambra

La jornada sobre 
Formació Professional 
tornarà a ser virtual

REDACCIÓ

L’informe de conjuntura 
econòmica sobre el quart 
trimestre de 2020 i les ex-
pectatives per al primer 
trimestre del 2021 elaborat 
per la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Terras-
sa mostra que els empresa-
ris estan preocupats per la 
baixa demanda existent. 

Tot i que durant el tercer 
i quart trimestre del 2020 
es va produir una petita 
recuperació econòmica per 
la relaxació de les mesures 
restric� ves de la pandèmia, 
les expectatives empre-
sarials segueixen marcant 
una tendència a la baixa 
de l’ac� vitat econòmica en 
general. L’informe situa l’ús 
de la capacitat produc� va 
en un 67%, amb perspec� -
ves similars per al trimestre 
vinent, una xifra inferior als 
resultats assolits en anys 
anteriors. 

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí im-
pulsa la setena edició de 
la jornada anual sobre For-
mació Professional, que per 
segona vegada consecu� va 
es farà en format virtual. Es 
tracta d’una activitat que 
serveix per orientar les per-
sones que volen con� nuar 
o reprendre els estudis a 
través del camí de la For-
mació Professional i que 
tindrà lloc els dies 13, 14 
i 15 d’abril. Per assis� r-hi, 
només caldrà entrar al web 
www.rubi.cat/FP.

La inauguració de la 
mostra serà el 13 d’abril a 
les 9 h i anirà a càrrec de l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, i 
el regidor d’Educació, Víctor 
García. Posteriorment, la 
pàgina web donarà accés a 
l’oferta forma� va de Forma-
ció Professional ordenada 
per famílies professionals: 
Ac� vitats � siques i espor� -

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i demarcació ha fet públic l’informe. / Cedida

La jornada ofereix informació sobre les opcions de la Formació 
Professional. / Cedida

Entre els factors que 
han limitat la marxa dels 
negocis durant els darrers 
mesos, l’augment de la 
competència, que abans de 
la pandèmia era l’element 
més destacat, ha perdut 
rellevància i només apareix 
en el 20% de les respostes. 
Per contra, la feblesa de la 
demanda interna ha estat 
assenyalada pel 60% dels 
enquestats.

L’informe també recull 
que a fi nals del 2020, la taxa 
d’atur a la demarcació se 
situava en un 13,03%, afec-
tant 29.517 persones, xifra 
que suposa un increment 
de més del 20% interanu-
al, sent el sector serveis 
el més afectat. A més, el 
nombre d’empreses amb 
treballadors ha disminuït 
en un 7,6% i el nombre de 
treballadors contractats per 
aquestes empreses també, 
en un 3,4% menys respecte 
l’any passat. El nombre 

ves, Administració i ges� ó, 
Comerç i màrque� ng, Elec-
tricitat i electrònica, Energia 
i aigua, Ensenyaments ar-
� s� cs, Hostaleria i turisme, 
Imatge personal, Informà� -
ca i comunicacions, Sanitat, 
serveis socioculturals i a 
la comunitat, Transport i 
manteniments de vehicles, 
Formació per a persones 
adultes i Suport integral en 
la millora de l’ocupabilitat. 

Dins de cada família 
professional, els visitants 
virtuals trobaran els cicles 
forma� us que s’ofereixen a 
Rubí, l’escola o ins� tut que 
els ofereix, els detalls de 
les sortides professionals 
que proporciona cada cicle 
formatiu i un audiovisual 
sobre cadascuna de les 
formacions. 

De forma paral·lela, 
s’han preparat xerrades 
informa� ves que també es 
podran seguir en format 
audiovisual.

d’empresaris autònoms 
s’ha man� ngut gairebé in-
variable. 

L’estudi destaca l’alta 
taxa de precarietat en les 
contractacions laborals. El 
2020 es va tancar amb un 
total acumulat de 115.301 
contractes laborals, xifra 
que representa un descens 
del 30,27% en relació amb 
els contractes formalitzats 
en relació al 2019.

Preocupació per la manca 
d’ajuts i l’increment dels 
costos
Per primera vegada, aquest 
informe recull una enquesta 
entre els membres del ple-
nari, com a representants 

dels diferents sectors econò-
mics del teixit empresarial. 
Els resultats destaquen una 
clara insa� sfacció amb les 
actuacions de les diverses 
administracions, principal-
ment l’estatal, concretada 
en una insufi ciència d’ajuts 
i la burocràcia dels tràmits, 
però també la preocupació 
per una tendència a l’alça 
dels costos de moltes ma-
tèries primeres. 

Per últim, l’estudi tri-
mestral recull una enquesta 
de perspec� ves empresari-
als que realitza anualment 
Eurochambres al setembre 
i octubre a tots els països 
de la Unió Europea. La valo-
ració no és posi� va en cap 
dels àmbits analitzats, però 
les empreses de la demarca-
ció han mostrat valoracions 
menys negatives que les 
de la resta d’Espanya en 
referència  a l’evolució de la 
venda nacional, les exporta-
cions i l’ocupació. 

El teixit 
empresarial ha 
reclamat a les 
administracions 
més ajuts 
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Los mejores y más novedosos tratamientos de 
belleza, salud y bienestar, en Centro Aurora
Aurora Tamayo es el “alma ma-
ter” de Centro Aurora, un centro 
de estética, salud y bienestar 
que abrió sus puertas hace casi 
diez años en Rubí. Aurora nos 
explica en esta entrevista un 
poco más sobre este salón de 
belleza y bienestar, que se ha 
posicionado como uno de los 
mejores centros de estética  de 
la ciudad.

- ¿Cómo nació Centro 
Aurora? 
-Centro Aurora nació de la 
ilusión, y la perseverancia 
mía y de mi hija Yolanda. Me 
encontré en una situación 
difícil en mi vida, pero no 
insuperable. Gracias al apoyo 
de mi familia y a las ganas 
de vivir, tuve ese pequeño 
empujón que necesitaba para 
realizar el salto a la pequeña 
empresa y para ser mi propia 
jefa. Para mi, no hay nada más 
placentero que demostrar y 
compartir con los demás que 
con muy poco esfuerzo se 
puede ser feliz, cuidándote y 
dejándote mimar.

- ¿Qué servicios ofrecen 

en el centro? 
-Ofrecemos casi todo tipo 
de tratamientos, tanto cor-
porales como faciales. Ma-
sajes relajantes, aparatología 
para mejorar nuestra fi gura, 
manicuras, pedicuras, láser 
de diodo, microblading, so-
lárium…

-Pronto hará 10 años que 
el centro abrió sus puer-
tas. A lo largo de estos 
años, han ido ampliando 
la oferta de servicios con 
propuestas más nove-
dosas.  
-Como dice el refrán: “reno-
varse o morir” por supuesto 
que cada año intentamos 
mejorar e introducir nuevas 
técnicas, ya sean faciales o 
corporales. Siempre conse-
guimos estar “a la última”  

- ¿Cuál es la fi losofía del 
centro? 
-Salud, belleza y bienestar. 
Queremos que nuestros 
clientes y nuestras clientas 
se sientan como en casa, 
dando todo nuestro cariño y 
demostrándolo con nuestro 

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí (Barcelona) 
Contacta con nosotros: T. 93 181 33 52      661 714 535 

AHORA ES 
¡EL MOMENTO!

LÁSER DE DIODO
Oferta en axilas*

ANTES 30€

AHORA 20€

*Oferta aplicable en la primera 
sesión para nuevos clientes. 

Válida hasta el 30 de Abril de 2021.Contacta con nosotros: T. 93 181 33 52      661 714 535 

Centro Aurora
CA

trabajo y profesionalidad.

- ¿A qué tipo de público 
se dirige? 
-A todo tipo de público, 
hombres, mujeres, jóvenes, 
adultos, tercera edad... Todo 
el mundo se merece su ratito 
de relax

- ¿Quién forma parte del 
equipo profesional? 
-Ahora mismo somos tres 
esteticienes: Aurora, Yolanda 
y Soraya, tres pilares funda-
mentales en Centro Aurora

- ¿Ofrecen promocio-
nes? 
- ¡Por supuesto!! Tenemos 
bonos, descuento en cum-
pleaños y durante todo el año 
el bono 10 + 1 (por cada 10 
servicios sellados, te regala-
mos el de menos precio)

- ¿En qué se diferencian 
de otros centros?
-En la cercanía que solemos 
tener con nuestra clientela. 
Al ser un centro familiar, 
siempre intentamos ofrecer 
lo que nos gustaría recibir. 

- ¿Cómo están viviendo 
la pandemia de coro-
navirus? 
-Es una situación un tanto 
peculiar. Nos adaptamos 
a las circunstancias cum-
pliendo todas las nor-
mativas de seguridad e 
higiene que nos marca la 
ley vigente.
- Los centros de estética 
han sido uno de los sec-
tores más afectados por 
las restricciones, llegando 
incluso a manifestarse. 

¿Se han sentido discri-
minados? 
- Si. Estuvimos injustamen-
te confi nadas más de un 
mes aun sabiendo que los 
centros de estética somos 
100% seguros.

- ¿En qué situación se 
encuentran actualmen-
te?
- Por suerte, trabajando 
mucho. Hemos recibido 
muchísimo apoyo de nues-
tros clientes. Por ello es-
tamos muy agradecidas de 
poder seguir disfrutando 
de nuestro trabajo.

- ¿Qué medidas han 
tomado para garanti-
zar la Seguridad de su 
plantilla y su clientela
- Tomamos la temperatu-
ra y gel desinfectante es 
nuestro gran aliado. En un 
centro de estética siempre 
ha habido mucha desin-
fección y esterilización. 
Mucha limpieza, vaya, por 
lo menos en el nuestro. 

Alfombras de pegamento 
para los pies, muchos des-
echables: gorros, guantes, 
mascarillas en fi n… todo 
lo que podamos hacer es 
poco para garantizar la 
seguridad de todos.

- ¿Cómo encaran el 
futuro, perspectivas de 
futuro? 
- Seguir ofreciendo los 
mejores servicios con la 
mejor calidad posible

- ¿Algo más a desta-
car? 
- Nunca perderemos la 
ilusión y la esperanza para 
poder continuar ofrecien-
do nuestros mejores ser-
vicios y superándonos día 
a día.

“Los centros de estética somos 100% seguros”
PANDEMIA DE CORONAVIRUS
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A principis d’aquest mes d’abril, vaig rebre 
una invitació del Rafael Rusiñol, presi-
dent de l’Associació de la gent Gran de 
Rubí, per tal de participar a través d’una 
videoconferència conjuntament amb altres 
companys/es a una xerrada impartida pels 
mossos d’esquadra, amb la fi nalitat de rebre 
i compartir coneixements de seguretat tant 
en l’àmbit de carrer com d’internet.

La Marta, mossa d’esquadra responsable 
de conduir la xerrada, ens va fer una intro-
ducció de com treballen la seguretat els dies 
de mes incidències que són, per exemple, 
quan decidim aprofi tar el cobrament de 
la paga extra per ajudar els nostres fi lls, i 
més ara amb el tancament d’empreses a 
causa de la pandèmia de coronavirus que 
estem patint.

Segons la Marta, és aconsellable no anar 

sols a retirar els diners, perquè els delin-
qüents acostumen a treballar en equip, és 
a dir un lladre observa qui retira els diners 
i ho transmet a un altre a través del mòbil, 
detallant el nostre perfi l físic. 

És aleshores quan comencen el segui-
ment de qui ha tret els diners del caixer fi ns 
a trobar un espai idoni per prendre’ns els 
nostres diners.

Per aquest motiu, els mossos actuen de 
paisà, fen tasques de prevenció que resul-
ten força efectives, perquè si els deliqüents 
s’adonen que són observats deixen de seguir 
la gent gran.

La Mossa també ens va suggerir que 
podíem comentar les nostres experiències 
i dubtes, pràcticament tots exposarem 
aquelles situacions personals i que moltes 
d’elles n’evidencien la nostra edat i estat físic 
com a element fàcil per apropiar-se de les 
nostres pertinences.

També fora molt interessant explicar els 
diferents estils dels robatoris per internet, 
cal aprendre a no donar cap mena de da-

des que permetés entrar al nostre compte 
corrent. Cal fer esment que els companys 
i companyes en rebre informació molt po-
sitiva i explicada per la Marta a un nivell 
pedagògic i força entenedor, ens va motivar 
per explicar incidències personals.

El que més en va sobtar és una frase que 
ens va dir: “La gent gran és molt vulnerable 
físicament, ara bé disposeu d’una capacitat 
molt poderosa que us diferencia dels altres, 
que és el valor de la bondat.”

Cal doncs reconèixer que tenim aquest 
valor i que cal compartir-lo i ensenyar-lo a 
les escoles, desconec cap estratègia educa-
tiva que superi aquesta divulgació perquè 
és la millor relació intergeneracional que 
podem oferir a la societat.

Davant aquesta evidència, desitjo que 
superem la pandèmia per tal de retornar 
a impartir a les escoles conjuntament amb 
altres companys/es el valor de la bondat 
adquirida al llarg dels anys i que nosaltres 
la impartim amb el títol de “Memòria his-
tòrica de Rubí”.

De las últimas noticias sobre el coronavirus 
destaca una por encima de las demás: el 9 
de mayo llegará el pico más alto de la cuarta 
ola (según he podido escuchar en las noticias 
televisivas del mediodía). Es decir, que según 
los expertos, no hemos acabado la tercera ola, 
y ya están pronosticando el pico más alto de 
una supuesta cuarta ola. De verdad, ya no 
sé qué pensar, y perdonen, pero observando 
situaciones de la sociedad actual en la que 
nos movemos, me vienen a la cabeza muchas 
dudas y refl exiones: ¿Sobramos un tanto por 
ciento elevado de personas en  este mundo? 
¿Se mueve todo por interés puramente 
económico en complicidad con la nefasta 
política mundial? ¿Estaban las grandes far-
macéuticas atravesando una crisis económica 
y la Covid les ha hecho resurgir? No, no me 
acusen de negacionista, ya que la pandemia 
verdaderamente existe, pero: ¿no la están 
exagerando? Respóndanme.

Una xerrada instructiva amb els mossos d’esquadra La cuarta ola
Miquel Raso Serrano
President del Consell Consultiu de la 
Gent Gran de Rubí 

José Antonio Avila López  

El govern ha tornat a decretar el confi -
nament comarcal i des d’avui mateix 
ja no es pot sortir de la comarca. La 

decisió s’ha pres just després de la Setmana 
Santa per mirar d’evitar una quarta onada, 
ja amb la variant britànica, més contagiosa, 
com a soca dominant.

Les dades epidemiològiques comencen 
a ser preocupants segons han indicat els 
experts, especialment perquè encara hi ha 
molts pacients a la unitat de crítics, fet 
que fa incrementar la pressió assistencial i 
que pot obligar a suspendre tractaments i 
intervencions quirúrgiques no urgents que 
necessitin aquest ingrés.

L’elevada mobilitat que s’ha produït du-

Pas enrere
EDITORIAL

rant la Setmana Santa fa pensar que en les 
pròximes setmanes es produirà un increment 
de contagis que pot ser generalitzat a tota 
Catalunya.

En contrast amb aquestes males notícies, 
cal assenyalar que el ritme de la vacunació 
està avançant, ara sí, amb força fl uïdesa. A la 
ciutat ja s’ha començat a vacunar als majors 
de 75 anys gràcies a l’arribada de dosis de 
Pfi zer i Moderna, que s’administren a la 

gent gran. A més, també s’està vacunant el 
col·lectiu que té entre els 60 i els 65 anys 
amb dosis d’AstraZeneca, la polèmica va-
cuna que està generant tanta controvèrsia 
pels seus efectes adversos en un percentatge 
mínim dels milions de vacunats. Esperem 
que el col·lectiu que té entre els 65 i el 75 
anys també ho pugui fer aviat, sigui amb el 
fàrmac que sigui.

La vacunació de la gent gran, la més afec-

tada per la pandèmia, ha de ser una prioritat 
i cal sumar esforços per subministrar el més 
ràpid possible la vacuna de forma prioritària 
a aquest col·lectiu.

Acompanyant això, cal que la ciutadania 
no es relaxi, ja que encara no s’ha demostrat 
que les persones vacunades no puguin seguir 
transmetent el virus. A més, fi ns que la im-
munitat de grup no estigui consolidada, amb 
prop d’un 60 o 70% de la població, també 
poden posar-se malaltes les persones que 
han estat vacunades, ja que cap de les vacunes 
que se subministra tenen una efectivitat del 
100%. En defi nitiva, la prudència i la corres-
ponsabilitat continuen sent una prioritat.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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EL RUBÍ D’ABANS

La plaça del Jardí, dels Peixos, de la 
Càmara, del Sortidor, del Casino...

“Usted no necesita un psicólogo, 
usted necesita un sindicato”

rubinencs “de tota la vida”. 
Sembla que, a l’estany del 
sortidor, hi havia peixos 
vermells i, per tant, un al-
tre nom era el de “la plaça 
dels Peixos”. També, abans 
que es construís l’edifici 
de la Cambra, als anys 20, 
era considerada com a “la 
plaça del Jardí”, pel seu 
precedent, el cafè “del Jar-
dí”. Finalment, durant el 
franquisme també s’imposà 
el nom popular, que encara 
perdura amb força, de “plaça 
del Casino”.

El 1928 es va fer una 
remodelació de la plaça. Els 
anys 20 s’havia bastit ja la 
Cambra Agrícola Oficial, 
futur “Casino Espanyol”, 
que ocupava gran part de 
la banda nord, i es va refer 
l’edifi ci de la sucursal de “la 
Caixa”, a la cantonada amb 
el carrer Fondo (en aquella 
època passeig d’Alfons Sala), 
que ja existia des de 1916.

Altres llocs i establi-
ments que donaven a la 
plaça havien estat la botiga 
de cal Llauner (de la família 
Soler), la pastisseria de cal 
Llonch i l’edifi ci dels calçats 
Miralles, que feia cantona-
da amb l’actual carrer de 
Maximí Fornés. A l’altra 

banda cal destacar, a més del 
Casino, una barberia (la del 
senyor González) i el forn 
Presas (a la cantonada amb 
el carrer del Dr. Robert), fa 
pocs anys enderrocat. I sense 
oblidar la font, a la part est, 
del nen amb l’oca, que ma-
lauradament va desaparèixer 
misteriosament un dia dels 
anys 80 del segle passat.

Als anys 50 i 60, per la 
Festa Major, s’hi muntava 
un envelat, ja que el Casino 
es quedava petit per acollir 
els balls.

Quan vingué la demo-
cràcia a Rubí, a fi nals del 70, 
se li va posar el nom de plaça 
de Pep Rovira, que només 
va durar uns tres mesos, ja 
que, a causa de la pressió 
veïnal, va ser batejada com 
a plaça de Catalunya, nom 
que encara porta.

Actualment, i després de 
la remodelació dels anys 90, 
la plaça està ocupada per ter-
rasses dels bars que se situen 
a la part sud. Al mig hi ha 
una font d’estil contempora-
ni, però, segons la majoria de 
veus, aquest espai ciutadà ha 
perdut l’encant que sempre 
havia tingut. Tot i això, és 
un dels llocs més freqüentats 
per la gent de Rubí.

En un planell de Rubí de 
1873 podem veure com 
existia una plaça anomenada 
“plaza Nueva”, situada a la 
part occidental de l’actual 
plaça de Catalunya a la qual 
menava el carrer de la Mar-
quesa (actual del carrer del 
Doctor Robert). A la part 
oriental, davant d’on ara es 
troba la cansaladeria Milà, 
hi havia la plaça o placeta 
també anomenada de la 
Marquesa, on se situava una 
font on s’hi anava a omplir 
recipients. Aquest espai va 
ser una donació de la mar-
quesa de Moja i és que tota 
aquesta zona del centre de la 
ciutat havia format part dels 
extensos terrenys que aques-
ta aristòcrata, propietària del 
castell, tenia al municipi.

Entre aquests dos espais 
oberts, la plaça “Nueva” i la 
de la Marquesa, es trobaven 
els horts del Malet, just al 
centre de l’actual plaça.

Entre 1912 i 1914, es 
van unifi car d’aquestes tres 
zones i es va crear una gran 
plaça amb impressionants 
arbres que donaven una 
agradable ombra. S’anome-
naria plaça de Salmerón fi ns 
al 1939, en què els vencedors 
de la guerra civil la batejari-
en com a “plaza de Primo 
de Rivera”.

La plaça ha rebut molts 
noms populars al marge de 
la seva denominació ofi cial. 
Atès que des que es va crear 
hi havia sempre un sortidor 
al mig, era coneguda com 
a “plaça del Sortidor” i així 
encara l’anomenen molts 

Me tomo el atrevimiento 
de parafrasear las palabras 
del psiquiatra Guillermo 
Rendueles Olmedo para 
poner título a este artículo 
de opinión enmarcado en la 
efeméride del Día Mundial 
de la Salud. Por “defecto 
profesional” me centraré en 
la salud mental, sí, ese sector 
de la sanidad tan olvidado 
y postergado y que ahora, 
bajo la lupa de la actual 
crisis sanitaria, la OMS nos 
advierte que: detrás del Co-
vid19 viene una pandemia 
de salud mental.

No hablaré en este artí-
culo sobre el sistema sani-
tario, dado que, justamente, 
hoy es el día de la salud, 
por lo cual, si una persona 
recurre al sistema sanitario 
ya hay síntomas instala-
dos o una fase aguda. Sin 
duda, que un buen sistema 
sanitario comienza por la 
prevención y una reforza-
da atención primaria, pero 
prefi ero abordar “las causas 
de las causas”. ¿Qué se debe 
cambiar o reforzar para evi-
tar la pérdida de salud? (lo 
cual es lo más efi ciente, efi -
caz y rentable para el sistema 
sanitario y, por ende, para la 
sociedad y las personas).

Es que no todas las per-
sonas tienen los mismos fac-
tores de riesgo de pérdida de 
la salud (y no me refi ero a la 
carga genética, que también), 
son factores determinantes 
como tener las necesidades 
básicas resueltas. Tener ac-
ceso a una vivienda digna, 
trabajo digno, acceso a los 
suministros básicos, que no 
te discriminen por tu género 
ni tu origen… Enferma más 

quién menos tiene. Sí, las 
desigualdades matan y no 
hablo de algún país “leja-
no”. A nivel de Cataluña, 
la primera causa de muerte 
entre los 15 y 34 años es el 
suicidio, a nivel estatal, más 
de lo mismo, tan sólo decir 
que los suicidios casi doblan 
el número de víctimas en 
accidentes de tráfi co.

La pérdida de salud no 
puede ser visto exclusiva-
mente como algo individual, 
el problema es estructural, 
y se debe hacer un abor-
daje comunitario y social. 
Abordar “las causas de las 
causas”.

España es el segundo país 
de la UE con más consumo 
de fármacos y el primero en 
el mundo en consumo de 
hipnosedantes, siendo las 
más medicadas las mujeres 
pobres y sin estudios (tres 
factores de riesgo: género, 
exclusión social, educación, 
por poner un ejemplo).

Y, aunque la eviden-
cia científica muestra que 
el mejor tratamiento para 
la ansiedad son las técni-
cas psicológicas, la ratio 
de psicólog@s por cada 
100.000 habitantes a nivel 
estatal es de 6 psicólog@s 
(en Cataluña 4,5). En la 
Unión Europea es de 18, el 
triple…

Luego de las vacunas 
contra el Covid19, los anti-
depresivos se perfi lan como 
el gran negocio de la in-

dustria farmacéutica para 
combatir la llamada “fatiga 
pandémica”.

Sí, es más fácil inventar 
eufemismos patologizantes 
como “fatiga pandémica” 
que reconocer que lo que 
deprime y enferma son los 
problemas de sociedades dis-
funcionales con los valores y 
las prioridades invertidas. 
¿Cuáles son las prioridades 
en una sociedad dónde no se 
respetan los derechos básicos 
de las personas (educación, 
vivienda, trabajo, salud)? 
La privatización (y deterio-
ro) del sistema sanitario, la 
precarización del trabajo y 
la erosión de la democra-
cia son rasgos de lo que J 
Coscubiela tituló como: ‘La 
pandemia del capitalismo’. 
En este libro (que recomien-
do) explica que los derechos 
fundamentales no pueden 
estar sometidos al mercado, 
propone, como alternativa, 
un “capitalismo de los bie-
nes comunes”. Donde el 
benefi cio privado no sea el 
motor, sino, que se base en 
una “sostenibilidad social”, 
aceptando la ecodependen-
cia y la interdependencia de 
todas las personas.

Como decía Gramsci “la 
crisis consiste precisamente 
en el hecho de que lo viejo 
muere y lo nuevo no puede 
nacer” el neoliberalismo hace 
aguas, momento idóneo para 
plantear un cambio estruc-
tural. Centrado en revertir 
las desigualdades y en el bien 
común. Donde la respuesta 
a los problemas de salud 
mental, como anuncia el 
título de este artículo, no sea 
la medicalización propuesta 
por el modelo biomédico 
sino una respuesta colectiva 
a un problema social.

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Andrea de Pablos Real 
Psicòloga 

Plaça de Catalunya als anys 60. / Arxiu GCMR-CER

La pérdida de salud 
no puede ser visto 

exclusivamente 
como algo 
individual
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660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

Cori Calero consciencia sobre els efectes del canvi 
climàtic al llibre ‘Si el cel es tornés vermell’
lara lópez

Què passaria si el cel es 
tornés vermell? Aquesta és 
la premissa del nou llibre 
de la periodista rubinenca 
Cori Calero, un assaig divul-
gatiu per conscienciar a la 
ciutadania dels efectes del 
canvi climàtic sobre la Terra. 
Calero ha presentat aquest 
dimecres a la tarda al Racó 
del Llibre ‘Si el cel es tornés 
vermell’, un llibre per a tot-
hom, tant si estan informats 
sobre el canvi climàtic com 
si no. “La majoria de llibres 
sobre el canvi climàtic són 
avorrits i difícils de llegir, el 
meu objectiu era que fos un 
llibre de ciència agradable”, 
afirma la rubinenca.

Es tracta del segon llibre 
de Calero, després de l’obra 
‘Explora Catalunya’, text 
amb 24 reportatges d’in-
drets únics del patrimoni 
català. La periodista espe-
cialitzada en medi ambient 
és coneguda per la seva 
participació en el progra-
ma ‘Espai Terra’ de TV3. La 

Literatura

La periodista rubinenca va presentar el seu títol a la carpa del Racó 
del Llibre. / L. López

presentació de ‘Si el cel es 
tornés vermell’ ha comp-
tat amb la participació del 
popular meteoròleg de la 
televisió catalana Francesc 
Mauri.

Per evitar l’escalfament 
del planeta, l’autora reco-
mana petites accions indi-
viduals per fer més senzilla 
i raonable la nostra manera 
de viure, prescindint de 
coses que generin emissi-

ons com el consum de la 
carn produïda a granges 
industrials, una gran font 
d’emissió. D’altra banda, 
Cori Calero considera que 
hi ha nous models arqui-
tectònics més sostenibles 
que eviten el ciment, “un 
dels grans emissors del 
planeta”, o construir habi-
tatges que no requereixin 
tant ús de calefacció o aire 
condicionat.

El llibre també reflexiona 
sobre el paper de la dona en 
la ciència i la discriminació 
que encara avui dia viuen 
les dones que treballen i 
que volen ascendir a càrrecs 
i liderar en aquest àmbit. A 
més, inclou el testimoni de 
la primera científica que de-
nuncia un cas d’assetjament 
sexual.

La periodista rubinenca 
ha criticat el retard de Cata-
lunya i Espanya en matèria 
de transició energètica i ha 
defensat accions en l’àmbit 
local, com el consum com-
partit d’energia renovable 
als polígons, una iniciativa 
que ja s’està aplicant a Rubí 
amb el projecte ‘Autocon-
sum 0/0’, on 8 empreses ru-
binenques auto produeixen 
energia solar. Calero lamen-
ta que aquesta iniciativa 
del Rubí Brilla només s’hagi 
estès a un petit percentat-
ge de companyies en una 
ciutat tan industrialitzada 
i espera que hi hagi més 
conscienciació perquè se 
sumin més empreses.

Vicenç Villatoro visita rubí per presentar 
la seva última novel·la ‘La casa dels avis’
El periodista i escriptor 
Vicenç Villatoro visitará 
aquest divendres a les 19.30 
h la Carpa del Racó, davant 
del Racó del Llibre, per pre-
sentar el seu últim llibre. ‘La 
casa dels avis’.

Aquesta novel·la, una 
obra de no-ficció, és fruit de 
la recerca de l’autor de la fa-
mília dels seus avis materns 
que van marxar de Canet 
cap als anys 30 per anar a 
viure a Terrassa, una ciutat 
obrera i industrial on les 

fàbriques del tèxtil atreien 
gent d’arreu del país i també 
d’altres regions de l’estat.

Aquesta recerca i do-
cumentació de Villatoro el 
portarà a conèixer els Lamo-
lla, segon cognom de l’autor, 
que ja un segle abans, cap 
al 1830 van marxar del seu 
poble natal al sud d’Itàlia, 
el petit poble de Maratea, 
per tal de tirar endavant. 
Una història familiar que es 
converteix en una crònica 
de la construcció del nostre 

país en els darrers dos-cents 
anys. Un llibre que es llegeix 
amb delit, amb personatges 
que els fem nostres i que 
ens porten a la vegada cap 
als nostres dies.

‘La casa dels avis’ for-
ma part d’una ambiciosa 
trilogia, juntament amb 
‘Un home que se’n va’ i ‘El 
retorn dels Bassat’, sobre 
l’emigració i la identitat i 
alhora una visió diferent, 
des de la perspectiva d’una 
família concreta, de la histò-

ria catalana recent.
D’altra banda, l’endemà, 

la carpa de la llibreria acolli-
rà la xerrada ‘Anatomia d’un 
àlbum il·lustrat’, a càrrec 
de l’escriptora Anna Fití i 
la il·lustradora Laia Codina. 
Serà el dissabte 10 d’abril a 
les 12 h.

Per assistir a les presen-
tacions cal fer reserva prèvia 
a través del correu enric@
racodellibre.cat o a través 
del telèfon 936995849. / 
DdR

la psicològa aida Canals presenta el llibre 
‘Crea tu propia vida’ a L’Ombra
La psicòloga santcugatenca, 
però resident a Rubí, Aida 
Canals debuta en l’univers 
literari amb ‘Crea tu pro-
pia vida’, obra editada per 
Letrame Grupo Editorial. 
La presentació del llibre 
tindrà lloc aquest divendres 
9 d’abril a les 19:00 hores a 
la Llibreria L’Ombra, amb 
aforament limitat a causa 
de les restriccions per la 

covid-19.
‘Crea tu propia vida’ 

recull una filosofia de vida, 
més concretament, la seva, 
i com aquesta ajuda a altres 
persones a viure de manera 
més conscient el moment 
present. La inspiració va néi-
xer de les diferents sessions 
amb pacients i amics que 
la convidaven a compartir 
aquelles estratègies i eines 

que aplicava a la consulta 
per a què arribessin a més 
persones, i va pensar que 
seria una bona opció acon-
seguir un projecte personal 
d’aquesta magnitud.

Aida Canals és psicòloga 
amb orientació cognitiva 
conductual, Màster en Psi-
cologia Clínica i de la Salut. 
Ha ocupat gran part de la 
seva trajectòria professio-

nal a l’acompanyament del 
procés personal dels seus 
pacients, adaptant el ventall 
d’eines i coneixements dels 
quals es disposa en cada cas 
concret i facilitant a aquests 
la consecució dels seus ob-
jectius en diferents centres 
i a la seva pròpia consulta. 
Actualment, desenvolupa la 
seva activitat com a psicòlo-
ga general sanitària. / DdR
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c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) 
info@vilaseguros.com
Teléfono 93 699 78 33

autos · hogar · vida 
salud · decesos 
comercio/pyme 

protección alquiler

Reparación y venta de todo 
tipo de equipos informáticos ¡Infórmate!

www.informaticarubi.com
C/ Àngel Guimerà, 4 - Rubí | 93 179 35 49 - 605 600 583

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

La Sala acull ‘Alguns dies d’ahir’, una comèdia 
dramà� ca al voltant de l’1 d’octubre

El Centre d’Estudis Rubinencs 
estrena canal de Youtube

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest diumenge 11 
d’abril a les 18.30 h la posada 
en escena de l’obra ‘Alguns 
dies d’ahir’ escrita per Jordi 
Casanovas i dirigida per Fer-
ran Utzet. La representació 
és una comèdia dramà� ca 
ambientada en Catalunya 
durant els mesos de se-
tembre i octubre de 2017, 
al voltant del referèndum 
d’autodeterminació.

Interpretada per Miriam 
Iscla, Abel Folk, Marta Ossó, 
a ‘Alguns dies d’ahir’, una 
família veu capgirada la seva 
quotidianitat amb els fets 
polí� cs que s’esdevenen a 
Catalunya durant els mesos 
de setembre i octubre de 
l’any 2017.

La Rosa, el Jaume i els 
seus fi lls, la Laura i el Jofre, 
es retrobaran al menjador de 
casa seva en cinc ocasions. 
Cinc “dies després”. Cinc dies 

REDACCIÓ

El Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Cen-
tre d’Estudis Rubinencs 
(GCMR-CER) ha estrenat 
nou canal de YouTube, 
on l’entitat penjarà amb 
regularitat diferents ví-
deos d’interès cultural de 
temà� ca diversa com ara 
xerrades, reportatges o 
entrevistes.

L’enllaç del nou canal 
de YouTube del GCMR-CER 
és https://www.youtube.
com/channel/UCXTHejkz-
WAgN721CptOb1KA. En 
aquests moments, l’en� tat 
ja ha publicat set audiovi-
suals entre els quals hi ha 
una ruta guiada pel Rubí 

TEATRE AUDIOVISUAL

L’obra escrita per Jordi Casanovas està interpretada per la companyia Velvet Events. / Cedida

posteriors a moments que 
van marcar aquells mesos. 
En aquestes cinc jornades, 
compar� ran els dubtes, les 
preguntes, els anhels i els 
pa� ments que els va provo-
cant tot allò que se succeeix 
als carrers.

Industrial i un reportatge 
sobre Cal Pa� lles, una vi-
nya tradicional de Rubí.

Altres vídeos són la pre-
sentació de l’úl� m butlle�  
publicat pel GCMR-CER, un 
reportatge sobre Les Fonts, 
quan aquest barri era un 
indret per a turistes o la 
conferència de Ramon Las-
corz sobre el centenari de 
l’estació de Les Fonts co-
incidint amb l’efemèride. 
També es pot visualitzar la 
conferència de l’enginyer 
rubinenc Jaume Ribot so-
bre els trens dels Ferro-
carrils de la Generalitat de 
Catalunya de la línia del 
Vallès, una xerrada virtual 
que va tenir lloc a l’Auditori 
Vallhonrat.

Al voltant de la taula, tots 
ells aprendran a comprendre 
els pensaments i les postures 
dels altres, faran tot l’esforç 
possible per conversar i en-
tendre’s i hauran de trobar 
la manera de perdonar les 
faltes i de guarir les ferides 

que els hagin produït tots 
aquests dies dins d’aquest 
llarg viatge polí� c i emoci-
onal. Com és habitual, les 
entrades ja estan a la venda 
i caldrà complir totes les res-
triccions vigents per evitar la 
propagació de la covid-19.

‘El so de l’ànima’, un concert de violoncel i piano, 
nova proposta del cicle Entre bambolines
‘El so de l’ànima’ és el � tol 
de la nova proposta del 
cicle Entre Bambolines que 
ofereix el teatre municipal 
La Sala. Es tracta d’un con-
cert de violoncel i piano que 
� ndrà lloc aquest dissabte 
10 d’abril a les 20 h a La 
Sala.

El violoncel, de Mireia 
Quintana acompanyat pel 
piano de Raquel Portales 
oferiran l’espectador un 
recorregut per diferents 

moments de la relació 
d’aquests dos instruments. 
Des d’un primer Beethoven, 
on un violoncel prudent que 
no s’atreveix a emancipar-
se d’un piano desinhibit, 
passant pel diàleg acolorit 
de Schumann, o l’encant 
de Boulanger, fi ns a arribar 
a un espectacular tango de 
Piazzolla, en un clímax dels 
dos instruments. Les entra-
des, a un preu de 10 euros, 
ja estan a la venda. / DdR

MÚSICA

Mireia Quinta, al violoncel, i Raquel Portales, al piano, oferiran ‘El 
so de l’ànima’. / Cedida
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Àries (21/3 al 20/4)
Guardes el teu costat més emotiu sota set claus. 
Pots gaudir de moments entranyables amb els 
teus. Si estàs a l’atur, un amic pot obrir-te les 
portes a un lloc de feina.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Compte de barrejar diners i amistat. Si no que-
den les coses ben clares es pot produir una situ-
ació incòmoda per ambdós. Cerques moments 
per trobar la pau. Vols desconnexió.

Bessons (21/5 al 21/6)
Podries trobar algun entrebanc al sector labo-
ral. Parlar de tot plegat amb una persona de 
confi ança, t’ajudarà a enfocar-te en els teus 
objectius i no perdre més energia.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Algú a qui aprecies, possiblement una dona, és 
víctima d’una injustícia i faràs el possible per 
ajudar-la. A la feina, potser hauràs de posar 
límit a un superior abusiu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Al sector professional tocarà defi nir molt bé què 
vols fer. Sembla que has entrat en competència 
amb algú. En aquests dies podries tenir somnis 
profètics, posa-hi atenció.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Lluna i Neptú a Casa VII, inclinen a reconciliar-
se amb la parella si estàveu enfadats. També 
pot aplicar-se a una exparella. Tocarà guardar 
el secret d’una bona amistat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si tens una relació de parella, potser és moment 
de fer un pas endavant i fi ns i tot parlareu de 
passar per vicaria. Possible escapada de cap de 
setmana amb els fi lls.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’aspecte de Plutó amb Venus et pot fer viure 
un intens enamorament. Podries experimentar 
fi ns i tot, certa gelosia. En el laboral, un projecte 
dóna els seus fruits.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb tres planetes per Casa V, cerques la 
manera de passar-ho bé i de distreure’t dels 
problemes quotidians. Una persona t’atrau, 
però esperes que ella doni el primer pas.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si hi havia problemes a la feina, tens el suport 
del teu superior. Et sents més enèrgic, aprofi tes 
per fer exercici i perdre algun quilo. Notícies 
d’un amic del passat. 

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La teva agenda s’amplia amb nous i interessants 
contactes. Estàs més comunicatiu i fas amics 
amb facilitat. T’assabentes d’una notícia força 
delicada i caldrà ser prudent.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Les fi nances demanen atenció. Potser cal orga-
nitzar-se millor en les petites despeses del dia 
a dia. Et dones plaers culinaris, però compte 
amb els dolços, no n’abusis.

HORÒSCOPS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 V E R O N I C A   P I T   

2 A G A P E   R I A L L A   

3 L   P E L L I S S A   P   

4 E X I L I E S   T E M A   

5 R I D   D U T X A R A N   

6   S E T A C I E S   T Y   

7 O C S A   O S M I C A     

8 F L A N C S   I A R D A   

9 R E   C A I A C   E O N   

10 E S C A R   L A R A R I   

11 N   A D O L O R I T   S   

12 E S T A T G E   S I M A   

13 S U O   E N R I Q U I T   
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1VERONICAPIT

2AGAPERIALLA

3LPELLISSAP

4EXILIESTEMA

5RIDDUTXARAN

6SETACIESTY

7OCSAOSMICA

8FLANCSIARDA

9RECAIACEON

10ESCARLARARI

11NADOLORITS

12ESTATGESIMA

13SUOENRIQUIT

 Contacta amb nosaltres 
al 609 03 22 89 o enviant un mail 

a administracio@diariderubi.cat 
i t'informarem sense compromís de 
la millor publicitat per al teu negoci

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí

Necessites nous clients? 
Dona't a conèixer! 

HORITZONTALS: 1. La Blume, a la passarel·la artista i a la plaça art. I si el passi és per aquí, 
encara més / 2. Tiberi amb pedigrí. És el que té de divertit una escorrialla / 3. La legalitzadora. 
Que pesada de dur, aquesta geca! La partitiva / 4. Omples l’estranger d’intel·lectuals. Argument 
de la història ara en boca de tots els cretins / 5. Dir al contrari. Sotmetran a xàfec controlat / 6. 
De les tiges rígides com cerres. Posen límits al tinerfeny / 7. Llum per indicar que el vaixell recula 
cap a la nuclear. No és cosa de l’univers ans de l’osmi / 8. Laterals, costats, tirant a � acs. Unitat de 
mesura del progrés rugbístic / 9. La cosa llatina. Aquesta canoa no saps mai on té popa i on proa. 
Enemics d’Obligar Ningú / 10. Males cares, per alimentar l’ham. Els romans hi pregaven als déus 
i a l’erari / 11. La nacional. Dolgut, i no per orgull. La sociata / 12. Habitació llogada per un llarg 
període. Corda feta de silici i magnesi / 13. Em costa, invertir en ous. Lucrat com l’Enric el petit.

VERTICALS: 1. Mantenir la vigència i alhora el preu. Regals normalment � orals / 2. En plena sega. 
Banda sonora de les pel·lícules de por a la sala. Mal ús / 3. Celeritat amb tendència a la immedia-
tesa. Primer llibre de lectura (per introduir al catolicisme?) / 4. Vehicle alemany exposat al Copèlia. 
Protesta col·lectiva basada en la força dels panys / 5. Propi de l’escriptora d’aparença anèl·lida. 
Retoca retoca per obtenir un hidrocarbur vitamínic / 6. Mitja parella. Leucèmia lleu afectant el cosí. 
Ligni desiodat / 7. Partidaris de Maria Cristina de Borbó units en oració. Senyor de terres i masos  
en alou / 8. Es queixen tant com els uis. Aixafar, esmicolar, estossinar. L’altra mitja / 9. Di� cultat 
per estar dret en presència de l’Anastàsia. Arrisqui sense posar-hi límits / 10. Manipular una perla 
és un dels grans. Fa un rodolí pel iogurt i ja es vanta d’artista / 11. Mitges de nàilon. Torero en 
versió insuportable. Misèria incondicional / 12. Tapa de l’any?: no, pescador amb nansa. No és 
cap licor, només un cafè retocat.

MOTS ENCREUATS
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Pere Català i Pic
Exposició fotogràfi ca. Al 
Museu Municipal Cas-
tell fi ns al 16 de maig. 

Víctor Mateo
Exposició de pintura. A 
l’Aula Cultural fi ns al 2 
de maig.

El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura 
Borràs. A la llibreria 
Lectors al tren fins al 
30 d’abril. 

De la copa al pinzell
Obres pintades amb 
vi. Al Celler fi ns al 2 de 
maig.

EXPO
SI
CIONS

DE 
RUBÍ

DIVENDRES 9 D’ABRIL

Presentació del llibre ‘La 
casa dels avis’
A càrrec de Vicenç Villa-
toro. A les 19.30 h a la 
Carpa del Racó del Lli-
bre.  Inscripció prèvia.

DISSABTE 10 D’ABRIL

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal 
de productes de segona mà. 
A par� r de les 10.30 h a la 
pl. del Mercat.

Teatre familiar: ‘Les disfres-
ses encontades’
A les 12 h a l’Ateneu. Per a 
majors de 4 anys. Inscripció 
prèvia.

‘Anatomia d’un àlbum il-
lustrat’
A càrrec d’Anna Fité i Laia 
Codina. A les 12 h al Racó 
del Llibre.

Xerrada: ‘Què és la pintura 
amb vi?’
A càrrec de la pintora Marta 

AGENDA
Arañó. A les 12 h al Celler. 
Inscripció prèvia. 

Concert clàssic: ‘El so de 
l’ànima’
A càrrec de la pianista Raquel 
Portales i la violoncel·lista 
Mireia Quintana. A les 20 h 
a La Sala. Preu: 10€|7,50€.

DIUMENGE 11 D’ABRIL

Teatre: ‘Alguns dies d’ahir’
Amb Míriam Iscla, Abel 
Folk, Marta Ossé i Fran-
cesc Cuéllar. A les 18.30 h 
a La Sala. Preu: 20€|15€.

DILLUNS 12 D’ABRIL

Taller de coaching: ‘Visu-
alització creativa i auto-
es� ma’
A càrrec de La psicòloga 
Miriam Ferrer. A les 18 h a la 
Biblioteca. Inscripció prèvia.

DIMARTS 13 D’ABRIL

Consultori sexual i de pa-
rella

A les 17 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Inscripció prèvia. 

Hora del conte: ‘Sota el 
paraigües’
A càrrec de La maleta de 
Lili. A les 18.15 h a la Bi-
blioteca. Per a infants d’1 
a 4 anys. Inscripció prèvia. 

DIMECRES 14 D’ABRIL

Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de 
petits aparells elèctrics i 
electrònics. A les 18 h a 
l’Ateneu. Inscripció prè-
via. 

Proclamació de la 2a Repú-
blica a Rubí i a Catalunya
A càrrec dels historiadors 
Eduard Puigventós i Raül 
Aguilar. A les 18 h al CRAC. 
Inscripció prèvia. 

Impacte de la pandèmia en 
la salut mental dels profes-
sionals sanitaris
A càrrec de la psicòloga 
Mireia Forner. A les 19 h a 
la Biblioteca. Org.: Amics 
de la UAB. Inscripció prèvia. 

*Oferta válida en la primera inscripción  durante un mínimo de 12 meses a través de 
domiciliación bancaria. Solo para nuevas socias. No acumulable a otras ofertas. Válido en 
clubs participantes de 01/04/2021 - 30/04/2021 © 2017 Curves International, Inc.

Exclusivo  
para mujeres

Entrenamiento de Fuerza 
y cardiovascular

Entrenamiento completo 
del cuerpo en 30 minutos

Asesoramiento 
personalizado

APÚNTATE 
AHORA:

Por solo 9,90€ 
la cuota de 
inscripciónCurves Rubí Centre

C/Cervantes, nº 70
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038

Curves Rubí Centre
C/Cervantes, nº 70
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038

DIJOUS 15 D’ABRIL

Xerrades sobre jazz: ‘Duke 
Ellington (1940)’
A càrrec d’Andreu Fàbregas. 
A les 19.30 h a l’Ateneu. 

314268597
598147236
726359814
481726953
275893461
963514728
839675142
147932685
652481379

SOLUCIÓ

DIFICULTAT: MITJANA

SUDOKU
1 5 9 7

4
3 9 4

9 5
2 5 8 9 3 4 1

6 3
8 6 5

3
6 5 2 7

3 1 4 2 6 8 5 9 7
5 9 8 1 4 7 2 3 6
7 2 6 3 5 9 8 1 4
4 8 1 7 2 6 9 5 3
2 7 5 8 9 3 4 6 1
9 6 3 5 1 4 7 2 8
8 3 9 6 7 5 1 4 2
1 4 7 9 3 2 6 8 5
6 5 2 4 8 1 3 7 9

Di�cultat:  Mitjana
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Aran Pina. / Cedida

WATERPOLO | CAMPIONAT D’ESPANYA

REDACCIÓ

El waterpolista rubinenc 
Aran Pina, jugador del CN 
Rubí, ha aconseguit el sub-
campionat d’Espanya amb 
la selecció catalana en la 
categoria infan� l. El torneig 
es va disputar del 29 al 31 de 
març al centre M-86 de Ma-
drid, on la selecció catalana 
va aconseguir la medalla de 
plata després de perdre a 
la fi nal. 

Victòria dels equips ab-
soluts
Pel que fa als equips del CN 
Rubí, el Sènior Femení va 
superar el CN Catalunya per 
10-8 en el primer par� t de 
les semifi nals de la lligueta 
per decidir la classificació 
entre el cinquè i el vuitè. El 
proper par� t serà a la pisci-
na del conjunt barceloní. El 
Masculí A, per la seva banda, 
també va disputar la Copa 
Catalunya, concretament 
els quarts de fi nal. En una 

Aran Pina es proclama subcampió 
d’Espanya de waterpolo amb la 
selecció catalana infan� l

doble eliminatòria contra el 
CN Premià, els jugadors de 
Rui Tiago es van imposar en 
els dos par� ts per 10-4 i per 
14-8. L’equip s’ha classifi cat 
per disputar les elimina-
tòries entre la novena i la 
dotzena posició.

Represa de les compe� cions 
en les categories inferiors
Pel que fa a les categories 
inferiors, el Juvenil Femení 
va arrencar la temporada 
amb la fase de grups de la 

Lliga Catalana. En aquesta 
primera fase, on l’equip 
ha quedat enquadrat en el 
grup B, va aconseguir dues 
victòries contra el CN Atlè� c 
Barceloneta (10-10) i el CN 
Sant Feliu (14-11).

La resta d’equips base 
reprendran la competició 
aquest cap de setmana:
- Cadet Masculí-CN Mataró: 
10 d’abril a les 9 h
- CN Atlè� c Barceloneta: 10 
d’abril 9 h
-CN Minorisa-Aleví A: 10 
d’abril 11 h
- CN Sant Feliu B-Sènior Mas-
culí B: 10 d’abril 20.30 h
- Infan� l-CN Atlè� c Barcelo-
neta: 11 d’abril 10.15 h
- Juvenil Masculí-Guanyador 
Grup D: 11 d’abril 11.45 h
- CN Terrassa B-Benjamí B: 
11 d’abril 12 h
- CN Minorisa-Benjamí B: 11 
d’abril 12.45 h
- Benjamí A-CN Mataró: 11 
d’abril 17 h
- Benjamí-CN Terrassa A: 11 
d’abril 18.30 h

FUTBOL | LLIGA

REDACCIÓ

El Juventud 25 de Sep� em-
bre va aconseguir millorar 
la seva imatge tot i que no 
va poder puntuar en la seva 
visita a Sant Joan Despí per 
jugar contra el FC Levante 
Las Planas, equip contra el 
qual va perdre per 3-1. Els 
jugadors de Jaume Andreu, 
més ordenats defensiva-
ment, van cedir el control 
a l’equip local, que no va 
trobar porteria amb facili-
tat. En una de les poques 
oportunitats que va tenir el 
Vein� , Javilín va provocar un 
penal, que es va encarregar 
de transformar Xavi Muñoz 
a la mitja hora de joc. 

A la represa, el conjunt 
del Baix Llobregat va sor� r 
amb més intensitat, dispo-
sat a remuntar el par� t i als 
dos minuts va aconseguir 
fer l’1-1. El Levante va do-
minar el joc també durant 
la segona meitat, però no va 
disposar d’ocasions massa 
clares. De fet, Javilín, en un 
contraatac va estar a punt 

El Vein�  es torna a quedar sense 
puntuar contra el Levante Las Planas

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ

C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

de fer el segon gol pel Ju-
ventud 25 de Sep� embre. 

Una expulsió molt rigo-
rosa del jugador del Vein�  
David i una baixada � sica del 
conjunt de Jaume Andreu 
durant els darrers deu mi-
nuts de joc, van fer declinar 
la balança per al conjunt 
local, que va aconseguir 
dos gols en els darrers mi-

nuts per deixar el partit 
sentenciat.

D’aquesta forma, el Ve-
in�  con� nua sense puntuar 
en la compe� ció del grup 8è 
de Tercera Catalana. En la 
propera jornada, el conjunt 
s’enfrontarà al CFU Mira-
sol-Baco, un par� t que es 
disputarà el diumenge a les 
12.15 h.

D’altra banda, el Juven-
tud 25 de Sep� embre ja 
està preparant la tem-
porada vinent i per això 
ha posat en marxa una 
campanya perquè els 
infants de la ciutat que 
ho vulguin juguin amb 
el club. L’escola ofereix 
activitats per a nens i 
nenes de 4 a 6 anys que 
no competeixen, però 
aprenen els principals 
valors del futbol, com 
ara la solidaritat, l’amis-
tat, la companyonia i el 

respecte, entre altres. 
A més a més, també 

es potenciarà de cara a la 
temporada vinent les ca-
tegories de futbol base 
on el Vein�  té equips a 
Primera Divisió. Aques-
tes són Benjamí, Aleví, 
Infan� l i Cadet. 

Per a més informa-
ció, es pot trucar al coor-
dinador de l’en� tat, Juan 
León, o enviar un cor-
reu electrònic a juven-
tud25@hotmail.com./ 
25 Sep� embre

Campanya per la temporada vinent
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     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

El Femení del Cent Patins va imposar-se en l’eliminatòria clarament. / Cedida

Escacs | campionat 

El Sènior Femení del Cent 
Patins va aconseguir el bit-
llet per la final del play-off 
de la Lliga Elit per la via rà-
pida. En només dos partits, 
les de Rubí van resoldre 
l’eliminatòria contra el CPL 
Valladolid i ara es veuran les 
cares a la final contra el PC 
Tres Cantos madrileny. 

El Cent Patins va co-
mençar el partit de tornada 
contra les jugadores caste-
llanes amb molta pressió a 
tota la pista i obrint el joc 
per les bandes. De seguida 
Maria Ayala va aconseguir 
el primer gol i un minut 
més tard Náyade Rodríguez 
va aprofitar un error de-
fensiu de les contràries per 
aconseguir el 2-0. El partit 
va continuar amb aquesta 
dinàmica i abans del des-
cans les rubinenques van 
aconseguir tres gols més, 
dos de Judith Pareja i un 
d’Andrea Sehuk. 

A la segona meitat, amb 
un resultat tan còmode per 
les locals, el CPL Valladolid 
es va posar les piles i va 

L’Associació d’Escacs Ru-
binenca torna a posar en 
marxa el Campionat d’Escacs 
Escolar a través de la seva 
escola. El torneig comptarà 
amb totes les mesures de se-
guretat i higiene adients per 
poder realitzar la competició 
amb les mesures sanitàries 
adequades. El torneig es dis-
putarà en nou rondes tots els 
dissabtes a partir de les 16 
h i la primera jornada tindrà 
lloc el 17 d’abril. La resta de 
jornades se celebraran el 24 
d’abril i l’1, 8 i 15 de maig.

Els participants queda-
ran dividits en tres grups 
diferents. En el grup A hi 
participaran majors de 14 
anys; en el grup B, infants 

entre 8 i 13 anys; i al grup 
C els menors de 7 anys que 
volen iniciar-se en el món 
dels escacs. 

L’Escola d’Escacs Rubi-
nenca espera que aquest 
format de competició es 
tradueixi en un augment 
de participació i que arribi 
a més infants de la ciutat, 
no només aquells que ja hi 
juguen de forma habitual. 

Per inscriure’s en el Cam-
pionat d’Escacs Escolar cal 
que les famílies es posin en 
contacte amb els centres 
educatius o bé amb l’Escola 
d’Escacs Rubinenca, situada 
al carrer de la Creu, 25. / 
Associació d’Escacs Rubi-
nenca

El Femení del Cent Patins jugarà la final del 
play-off de lliga contra el PC Tres Cantos

Comença el Campionat Escolar 
d’Escacs de Rubí

intentar una remuntada 
que a punt va estar d’acon-
seguir. Quan faltaven tretze 
minuts per acabar el partit, 
el marcador era de 5-4, i 
Marcus Fajardo va haver 
d’esbroncar les seves ju-
gadores en un temps mort 
perquè es concentressin 

de cara al darrer tram del 
partit. L’equip val·lisoletà 
va fer l’empat, però el gol 
va ser anul·lat per àrea i 
poc despès Maria Ayala va 
aconseguir fer el sisè gol pel 
Cent Patins, que va donar 
tranquil·litat al conjunt lo-
cal. El partit va acabar amb 

HoquEi línEa | lliga Elit

El campionat arrencarà el 17 d’abril. / Arxiu

dos gols més per les locals, 
que van fer Alejandra Valle-
jo i Andrea Sehuk. 

Amb aquesta gran victò-
ria, el Cent Patins disputarà 
la final contra el PC Tres 
Cantos en una eliminatòria 
al millor de tres partits. / 
Cent Patins



Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

Gaudeix del nou disseny
des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament
amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai
interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

Descarrega 

 el PDF 

cada setmana i 

subscriu-te 

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí
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